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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
szeptember 4-én 15.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:
Földvári Erzsébet
Fuchs Virág
Orovicz Vincéné
Orovicz Zoltánné

elnök
elnökhelyettes
képviselő
képviselő

Meghívottak:
Straub Dávid polgármester
dr. Ádám Renáta jegyző
A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Földvári Erzsébet elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a nemzetiségi képviselők teljes létszámban
megjelentek, így a testület határozatképes.
A nyilvános ülést megnyitotta.
Az elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Fuchs Virág elnökhelyettest
jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett Fuchs Virág elnökhelyettest jelölte ki a testületi ülésről
készített jegyzőkönyv hitelesítésére.
Az elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot
fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a meghozta a következő határozatot:
23/2013. (IX.4.) NN.Ökh. sz. határozat
Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeptember 4-i nyilvános ülésének napirendje:

Képviselő-testülete

2013.

1.)Előterjesztés kirándulás szervezéséről
Előadó: Földvári Erzsébet elnök
2.)Előterjesztés digitális fényképezőgép vásárlásáról
Előadó: Földvári Erzsébet elnök
3.)Előterjesztés diktafon vásárlásáról
Előadó: Földvári Erzsébet elnök
4.)Előterjesztés a hagyományőrző német nemzetiségi nyugdíjas bál megszervezése
tárgyában.
Előadó: Földvári Erzsébet elnök
5.) Előterjesztés a Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesülettel való együttműködés
tárgyában
Előadó: Földvári Erzsébet elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.)Napirend: Előterjesztés kirándulás szervezéséről
Előadó: Földvári Erzsébet elnök
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
24/2013. (IX.4.) NN.Ökh.sz. határozat:
Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi
költségvetése terhére az Auschwitz-Birkenau-i koncentrációs táborba történő utazás
autóbuszköltségét legfeljebb 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összegig megtéríti.

A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Földvári Erzsébet
elnök
Határidő: azonnal
2.)Napirend: Előterjesztés digitális fényképezőgép vásárlásáról
Előadó: Földvári Erzsébet elnök
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
25/2013. (IX.4.) NN.Ökh.sz. határozat:
Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi német
nemzetiségi hagyományok megőrzése, ápolása, és átörökítésük elősegítése,
digitalizálása érdekében 2013. évi költségvetése terhére legfeljebb 100.000,-Ft, azaz
egyszázezer forint értékben digitális fényképezőgépet vásárol.
A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Földvári Erzsébet elnök
Határidő: azonnal
3.)Napirend: Előterjesztés diktafon vásárlásáról
Előadó: Földvári Erzsébet elnök
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
26/2013. (IX.4.) NN.Ökh.sz. határozat:
Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi német
nemzetiségi mondókák, versek felvétele érdekében 2013. évi költségvetése terhére
legfeljebb 20.000,-Ft, azaz húszezer forint értékben diktafont vásárol.
A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Földvári Erzsébet elnök
Határidő: azonnal

4.)Napirend: Előterjesztés a hagyományőrző német nemzetiségi nyugdíjas bál megszervezése
tárgyában.
Előadó: Földvári Erzsébet elnök
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
27/2013. (IX.4.) NN.Ökh.sz. határozat:
Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a német
nemzetiségi hagyományok ápolása, és átörökítésük elősegítése érdekében – az előző
évek gyakorlatához hasonlóan – 2013. október 11-én Hagyományőrző Német
Nemzetiségi Nyugdíjas Bált szervez.
A képviselő-testület a rendezvény költségeit legfeljebb 200 000,- Ft-ban, azaz
kettőszázezer forintban állapítja meg, amelyet 2013. évi költségvetése terhére vállal.
A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedések megtételére,
különösen a rendezvény megszervezésére, és széles körbe történő hirdetésére.
Felelős: Földvári Erzsébet elnök
Határidő: 2013. október 11.

5.)Napirend: Előterjesztés a Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesülettel való együttműködés
tárgyában
Előadó: Földvári Erzsébet elnök
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a képviselő-testület az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 4 képviselő.
A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
28/2013. (IX.4.) NN.Ökh.sz. határozat:
Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
együttműködési megállapodást köt a Csehbánya Község Ifjúságáért
Egyesülettel (8445 Csehbánya, Fő u. 39. képviselő: Mészáros Veronika elnök)
a hagyományos községi búcsúi ünnepség megszervezése érdekében.
A rendezvényre 2013. szeptember 15-én 15.00 órától kerül sor a Grudnon,
rossz idő esetén a Művelődési Házban (8445 Csehbánya, Fő u. 39.).
A képviselő-testület az együttműködés keretein belül vállalja, hogy a
rendezvényhez 2013. évi költségvetése terhére 5.000,-Ft,azaz ötezer támogatást
nyújt, valamint lehetőségeihez mérten propagálja a rendezvényt.
Csehbánya Község Ifjúságáért Egyesület vállalja, hogy a rendezvény során a
német nemzetiségi hagyományok megjelenítésében együttműködik, azt a
rendezvény programjába beépíti.
A képviselő-testület utasítja az elnököt a szükséges intézkedés megtételére,
egyben felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező együttműködési
megállapodás képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Földvári Erzsébet
elnök
Határidő: 2013. szeptember 15.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 17.13 órakor berekesztette.
K.m.f.
Földvári Erzsébet
elnök

Fuchs Virág
elnökhelyettes
(jegyzőkönyv hitelesítő)

